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جمهورية العراق في االجتماع الرسمي العمال اللجنة الخامسة في الدورة وفد لمة ك
 من الجمعية العامة (47)

 
 ،الرئيس السيد

بالتهنئة وألعضاء مكتبكم الموقر لكم اسمحوا لي في البداية بأن اتقدم  
لموفقية في اتمام ة الخامسة، متمنيًا لكم االلجنعمال الصادقة على نجاح ترأسكم ا

ل لكم، واتقدم بالشكر الى عملكم هذا، كما واود ان اؤكد على دعم وفد بالدي الكام
والحسابات، لمكتب تخطيط البرامج والميزانية المراقب المالي  (جاندرو راماناتان) السيد

التقديرات ( بشأن A/74/6(Sect.3)/Add.3المرقم ) ماالمين العا ريرتق على عرضه
، 2020الميزانية البرنامجية المقترحة لعام و اسية الخاصة المتعلقة بالبعثات السي

فريق التحقيق التابع لألمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم والخاص بتمويل 
والشكر موصول الى السيد ( UNITAD)رهابية المرتكبة من قبل عصابات داعش اال

ن االدارة والميزانية لعرضه التقرير ذي اللجنة االستشارية لشؤو  ئيس( ر جيهان ترزي)
الصلة، واشكر موظفي االمانة العامة الذين ساهموا في انجاز هذه التقارير واخراجها 

 .ل في اعدادهاالجهد الكبير المبذو بالصورة التي بين ايدينا والتي تعكس 
 ،الرئيس السيد

مكافحة  الدولي ودعمه لها خالل حربحكومة بالدي وقوف المجتمع تقدر   
نيابة عن  يونالعراق ، حيث قاتلاإلرهابيةالعالمي المتمثل بعصابات داعش  اإلرهاب

ثالث سنوات، تمتد على مدى فة، و المتطر  اإلرهابيةماعات العالم اجمع ضد هذه الج
 في العراق اإلرهابيةعصابات داعش خاللها ت ارتكب ،2017ى عام إل 2014ام من ع

ت ، وارتكبوالقانون الدولي اإلنساني هاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان،نتا
توى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة أعمال قد تصل خطورتها إلى مس

، 2017 لأيلو  في مد مجلس االمنعتا ةوبطلب من الحكومة العراقي وعليه الجماعية.
 األمين العام إنشاء فريق تحقيق مجلس منب الوطال(، 2017) 2379 المرقم قراره
العراق والرامية بلدي ص، لدعم الجهود المحلية المبذولة في ، برئاسة مستشار خادولي

عن طريق جمع وحفظ وتخزين األدلة في  رهابيةعصابات داعش االإلى مساءلة 
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نسانية توى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلاألعمال التي قد ترقى إلى مس لىالعراق ع
في العراق. وطلب المجلس  عصابات داعش االرهابية ارتكبتهاواإلبادة الجماعية التي 

أعلى المعايير الممكنة لضمان استخدام مع التقيد بكذلك أن يضطلع فريق التحقيق، 
واستكمال  ق ممكن أمام المحاكم الوطنية،طااألدلة التي يجمعها الفريق على أوسع ن

 .ها السلطات العراقيةالتحقيقات التي تقوم ب
 س،رئيال السيد

، اعتمد مجلس االمن قراراه المرقم اقية، وبطلب من الحكومة العر 20/9/2019بتاريخ 
يود وفد ، وهنا 21/9/2020، والذي تضمن تمديد والية فريق التحقيق لغاية 2490
عمله بإشراك جميع عناصر المجتمع  سيواصلالى ان فريق التحقيق  اإلشارة بالدي

على ضمان االستماع إلى أصوات  لعراقي في أنشطته. وسيركز بصورة أكبرا
. وتحقيقًا لهذه الغاية، عصابات داعش االرهابيةاألشخاص األكثر تضررًا من جرائم 

مع الهيئات الدينية والمنظمات غير الحكومية وسائر جماعات المجتمع  تواصلسي
يد أولويات أنشطة التحقيق التي تحد التحقيقسيواصل فريق كما ، المدني في العراق

عش عصابات داها تيجريها لمساءلة األشخاص األكثر مسؤولية عن الجرائم التي ارتكب
وسيستمر استهداف األنشطة الميدانية، بما في ذلك جمع األدلة في العراق.  الرهابيةا

ابر المستقاة من شهادات الشهود واألنشطة في مجال األدلة الجنائية مثل تحليل المق
 .الجماعية،

 الرئيس، السيد
ى جزء كله اليه والمشار الوالمهام المو لكي يتمكن فريق التحقيق من الوفاء بواليته، 

يجب أن تكون لديه قدرة عالية على التنقل وأن يكون بوسعه إجراء  أعالهمنها في 
 الشهود.  جداو تئم ويالتحقيقات في الميدان، حيث ارُتكبت الجرا
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 ،الرئيس السيد
ولكي  ناطة بهة المبموجب الوالي فريق التحقيقلمهام  أعالهمن االستعراض 

 حسب التكليف الصادر عن مجلس األمنوفاعل  بشكل كفوءمن تنفيذ أنشطته يتمكن 
هذه  يتناسب معالبشرية بشكل  وادارة موارده البد من مراعاة توفير التمويل المالي له

 قصورؤدي الى تقد  الموارد المالية والبشرية االحتياجات من م توفيرعدوان  المهام،
 20,338,700مبلغ كما اود ان اشير الى ان ، والوالية المناطة به هامهفي تنفيذ م

تكون غير كافية لتغطية تكاليف المهام الموكلة قد ، 2020ميزانية عام المقترح لدوالر 
   لعمل الفريق.

 الرئيس، السيد
د بالدي على المشاركة بشكل بناء في المداوالت لكم استعداد وففي الختام اؤكد 

 .مناقشات غير الرسميةوالاعات جتمخالل اال من جدول االعمال حول هذا البند
 

 الرئيس. شكرًا السيد


